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 وظيية باحث مساعد  1016( لسنة 1اعالن رقم )
وحاصل على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الخاضعة  هالهند سمن خريجي إحدى كليات 

 التابعه للمجلس األعلى للجامعات و والئحته التنييييه  94/21لقانون تنظيم الجامعات
 الشرو  القسم

 قسم -1

 النظمالحاسبات و 
 

 (1العدد المبلوب )

 المؤهل 
حاصل على بكالوريوس الهندسه قسم الحاسبات أو التصاالت الكهربيه من احدى كليات  المتقدم أن يكون  (1)

والئحته التنييييه والتابعه للمجلس األعلى   94/22الهندسه الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات رقم 
 للجامعات.

 :أن يكون حاصل على الماجستير فى التخصص اآلتى-   

 Routing in wireless sensor using solar cells    

  ويشتر  الخبره فى احدى برامج المحاكائ التاليهOMNeT++,ns-2  

حاصههل علههى بكههالوريوس الهندسههه قسههم األلكترونيههات والتصههاالت الكهربيههه مههن احههدى  المتقههدم أن يكههون  (2)
التنييييهه والتابعهه للمجلهس األعلهى  والئحتهه 94/22كليات الهندسه الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات رقهم 

 للجامعات.

 : أن يكون حاصل على الماجستير فى التخصص اآلتى- 

  ( المعالجة الرقميه لإلشاراتDigital Signal Processing) 

   سوف يتم تحديد موضو  تسجيل لدرجة الدكتوراه بمعرفة مجلس القسم ولن يتقيهد مجلهس القسهم بهوى موضهو
 ى درجة الدكتوراه مسجل سابقا للحصول عل

 قسم -1
 الموجات الميكروئيه

 (1العدد المبلوب )

  أن يكون  المتقدم حاصل على بكالوريوس الهندسه فى تخصص هندسة األلكترونيات والتصاالت الكهربيه بتقهدير عهام
والتابعههه  والئحتههه التنييييههه 94/22جيههد أو أعلههى مههن إحههدى كليههات الهندسههه الخاضههعه لقههانون تنظههيم الجامعههات رقههم 

 للمجلس األعلى للجامعات.

  94/22أن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجستير من إحدى كليات الهندسه الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات رقم 
 والئحته التنييييه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات 

 -فى احدى التخصصات التاليه:

 انتشهههار الموجهههات  /التصهههاالت فهههى التهههرددات الراديويهههه/  ئيه ومكوناتههههاالتصهههاالت الضهههو /  الهههردار يا اليتحهههه البنائيهههه
تببيقهات الموجهات /  دوائر ميكرويف فعاله أو غير فعاله/  معالجة اشارات للهوائيات/    الهوائيات/  الكهرومغنابيسيه

الهوائيهههات أو الموجهههات تببيقهههات النهههانو تكنولهههوجى فهههى / تببيقهههات الهههردار/  الكهرومغنابيسهههيه فهههى الهندسهههه الببيهههه 
 التوافق الكهرومغنابيسى.ومغنابيسيه أو التصاالت الضوئيه /الكه

 .أن يكون له نشر علمى فى مجالت علميه دوليه يات معامل توثير عالى  فى الثالثة أعوام الماضيه 

  موضهو  مسهجل سوف يتم تحديد موضو  تسجيل لدرجة الدكتوراه بمعرفهة مجلهس القسهم ولهن يتقيهد مجلهس القسهم بهوى
 .سابقا للحصول على درجة الدكتوراه
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 وظيية باحث مساعد  1016( لسنة 1اعالن رقم )
وحاصل على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الخاضعة  همن خريجي إحدى كليات الهند س

 التابعه للمجلس األعلى للجامعات و والئحته التنييييه  94/21لقانون تنظيم الجامعات
 الشرو  القسم

 قسم -3
 الخاليا الضوئيه
 (1العدد المبلوب )

 الهندسه الكهربيه  -: المجال العام
  -المؤهل:

  أن يكههون المتقههدم حاصههل علههى بكههالوريوس الهندسههه بتقههدير جيههد جههدا مههع مرتبههة الشههرف  مههن إحههدى
للمجلههس والئحتههه التنييييههه والتابعههه  94/22كليههات الهندسههه الخاضههعه لقههانون تنظههيم الجامعههات رقههم 

 األعلى للجامعات.

  أن يكون المتقدم حاصل على الماجستير فى مجال الباقات الجديده والمتجدده وتببيقاتها من احدى
والئحته التنييييه والتابعه للمجلس  94/22كليات الهندسه الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات رقم 

  األعلى للجامعات.

 تخصص القسم و لديه ابحاث علميه منشوره فهى مجهال  ييضل من لديه خبره علميه وعمليه فى مجال
 .تخصص القسم فى مجالت معترف بها أو مؤتمرات دوليه

  سوف يتم تحديد موضو  تسجيل لدرجة الدكتوراه بمعرفهة مجلهس القسهم ولهن يتقيهد مجلهس القسهم بهوى موضهو  مسهجل
 سابقا للحصول على درجة الدكتوراه

 قسم -9
 الدوائر الشريبيه

 (1المبلوب )العدد 

 -المؤهل: -: المجال العام
   أن يكهههون المتقهههدم حاصهههل علهههى بكهههالوريوس هندسهههة األلكترونيهههات واالتصهههاالت مهههن إحهههدى كليهههات

والئحتههه التنييييههه والتابعههه للمجلههس األعلههى  94/22الهندسههه الخاضههعه لقههانون تنظههيم الجامعههات رقههم 
 للجامعات بتقدير جيد جدا على األقل. 

  التخصص ) هوائيات أو هندسة موجات كهربائيهه أو تموجهات كهرومغنابيسهيه( بتقهدير أن تكون مادئ
 جيد جدا على األقل.

  حاصل على الماجستير فى التخصص الميكور من احدى كليهات الهندسهه الخاضهعه المتقدم  أن يكون
 ت.والئحته التنييييه والتابعه للمجلس األعلى للجامعا 94/22لقانون تنظيم الجامعات رقم 

 .أن يكون موضو  رسالة الماجستير يوافق الخبه البحثيه لقسم الدوائر الشريبيه 

 د مجلهس القسهم بهوى عتهسوف يتم تحديد موضو  تسجيل لدرجة الدكتوراه بمعرفهة مجلهس القسهم ولهن ي
 موضو  مسجل سابقا للحصول على درجة الدكتوراه.
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 وظيية باحث مساعد 1016( لسنة 1اعالن رقم ) 
وحاصل على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الخاضعة  هخريجي إحدى كليات الهند سمن 

 التابعه للمجلس األعلى للجامعات و والئحته التنييييه  94/21لقانون تنظيم الجامعات
 الشرو  القسم

 قسم -5
 بحوث المعلوماتيه
 (1العدد المبلوب )

 تخصص هندسة اللغة 
 -المؤهل :

  قسههم هندسهههة الحاسهههبات مههن إحهههدى كليهههات  -علههى بكهههالوريوس الهندسهههه  الحاصهههأن يكههون المتقهههدم
قسههم هندسههة الحاسههبات مههن إحههدى  -أن يكههون المتقههدم حاصههال علههى بكههالوريوس الهندسههه الهندسههه 

والئحتههه التنييييههه الماليههه والتابعههه  94/22كليههات الهندسههه الخاضههعه لقههانون تنظههيم الجامعههات رقههم 
 للمجلس األعلى للجامعات

  أن يكههون حاصههال علههى الماجسههتير فههى قسههم هندسههة الحاسههبات فههى احههدى كليههات الهندسههه الخاضههعه
 والئحته التنييييه الماليه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات. 94/22لقانون تنظيم الجامعات رقم 

  .)أن يكون حاصال على الماجستير فى تخصص هندسة اللغه ) معالجة اللغات الببيعيه 
 ديه أبحاث علميه منشورئ.أن يكون ل 

 .ييضل من لديه خبرئ عمليه 

 .لن يعتد بوى تسجيل دكتورائ تم تسجيلها قبل تسلم العمل فى حالة قبول المتقدم 
 قسم -6

 األلكترونيات الدقيقه
 (1العدد المبلوب )

  والتصاالت  األلكترونيات -: العام  التخصص
 -التخصص الدقيق :

 األلكترونيه فى حيل تردد الراديو للجيل الرابعتصميم الدوائر واألنظمه 

  RF circuits & systems design -  4 G  band 
 (.(MEMSأو  تصميم الدوائر واألنظمه األلكتروميكانيكيه 

 -المؤهل :
  أن يكون حاصل على الماجستير من إحدى الجامعات المصريه الخاضعه لقهانون تنظهيم الجامعهات رقهم

 التنييييه والتابعه للمجلس األعلى للجامعاتوالئحته  94/22

 .أن يكون لديه أبحاث علميه منشورئ 

  سوف يتم تحديد موضو  تسجيل لدرجة الدكتوراه بمعرفهة مجلهس القسهم ولهن يتقيهد مجلهس القسهم بهوى
 .موضو  مسجل سابقا للحصول على درجة الدكتوراه 
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 **وظيية مساعد باحث 6101( لسنة 1اعالن رقم )
 94/21من إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات همن خريجي إحدى كليات الهند س

 التابعه للمجلس األعلى للجامعات و والئحته التنييييه 
 الشرو  القسم

 قسم -1

 الحاسبات والنظم
 العدد المبلوب

(1) 

 ( درجة مساعد باحث1عدد )
 التخصص األول

 قسهم هندسهة التصهاالت/ األلكترونيهات / الهتحكم اآللهى  -الهندسه  أن يكون  المتقدم حاصل على بكالوريوس
والئحتهه التنييييهه والتابعهه للمجلهس  94/22من احدى كليات الهندسه الخاضعه لقهانون تنظهيم الجامعهات رقهم 

 وما بعدها. 2112األعلى للجامعات بتقدير عام جيد جدا على األقل دفعات 

 : هندسة النظم – هندسة التحكم اآللى -مادئ التخصص 

 :  ييضل أن يكون متوافقا مع التخصص المبلوب  -مشرو  التخر. 

  سههوف يههتم تحديههد موضههو  تسههجيل لدرجههة الماجسههتير بمعرفههة مجلههس القسههم ولههن يتقيههد مجلههس القسههم بههوى
   موضو  مسجل سابقا للحصول على درجة الماجستير

 ( درجة مساعد باحث1عدد )
 التخصص الثانى

  قسههم هندسهة التصههاالت/ الحاسههبات مههن احههدى  -حاصههل علههى درجهة بكههالوريوس الهندسههه أن يكهون المتقههدم
والئحتههه التنييييههه والتابعههه للمجلههس األعلههى  94/22كليههات الهندسههه الخاضههعه لقههانون تنظههيم الجامعههات رقههم 

 وما بعدها. 2112للجامعات بتقدير عام جيد جدا على األقل دفعات 

 : التعرف على األنما . -تعلم اآلله –التنقيب عن البيانات  –عى اليكاء الصبنا -مادئ التخصص 

 :  ييضل أن يكون متوافقا مع التخصص المبلوب -مشرو  التخر.  

  سههوف يههتم تحديههد موضههو  تسههجيل لدرجههة الماجسههتير بمعرفههة مجلههس القسههم ولههن يتقيههد مجلههس القسههم بههوى
 موضو  مسجل سابقا للحصول على درجة الماجستير

 قسم  -2
الكترونيات الباقه 

 العاليه
 العدد المبلوب

(1) 

    (  درجة مساعد باحث1عدد )
  -المؤهل:

  أن يكههون المتقههدم حاصههل علههى بكههالوريوس الهندسههه الكهربيههه ) هندسههة  قههوى و الت كهربيههه(  مههن
والئحتهههه التنييييهههه والتابعهههه  94/22إحههدى كليهههات الهندسهههه الخاضهههعه لقهههانون تنظههيم الجامعهههات رقهههم 

 وما بعدها بتقدير جيد جدا على األقل.  2112األعلى للجامعات دفعات  للمجلس

 : التحكم فى اآلالت الكهربيه. –ألكترونيات الباقه العاليه  -التخصص الدقيق 

  سههوف يههتم تحديههد موضههو  تسههجيل لدرجههة الماجسههتير بمعرفههة مجلههس القسههم ولههن يتقيههد مجلههس القسههم بههوى
 .الماجستيرموضو  مسجل سابقا للحصول على درجة 
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 **وظيية مساعد باحث 1016( لسنة 1اعالن رقم )
 94/21من إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات همن خريجي إحدى كليات الهند س

 التابعه للمجلس األعلى للجامعات و والئحته التنييييه 
 الشرو  القسم

 قسم  -3

 الموجات الميكروئيه
 العدد المبلوب

(1) 

 ( درجة مساعد باحث1)عدد 

  -المؤهل:
   أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الهندسه فهى تخصهص هندسهة األلكترونيهات أو التصهاالت الكهربيهه

ومهها بعههدها مههن إحههدى كليههات الهندسههه بالجامعههات المصههريه  2112بتقههدير عههام جيههد جههدا أو أعلههى دفعههات 
 والئحته التنييييه والتابعه المجلس األعلى للجامعات . 94/22الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات رقم 

  موجات كهرومغنابيسيه( عن امتيال. –أال يقل تقدير مواد التخصص ) الهوائيات 

  سههوف يههتم تحديههد موضههو  تسههجيل لدرجههة الماجسههتير بمعرفههة مجلههس القسههم ولههن يتقيههد مجلههس القسههم بههوى
 موضو  مسجل سابقا للحصول على درجة الماجستير

 قسم -9
 الخاليا الضوئيه 

 العدد المبلوب
(1) 

 ( درجه مساعد باحث1عدد )
  -المؤهل:

  قسم القوى واآلالت الكهربيه  من إحدى كليات  –أن يكون المتقدم حاصل على  بكالوريوس الهندسه الكهربيه
والئحتهه التنييييهه والتابعهه للمجلهس األعلهى للجامعهات  94/22الهندسه الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات رقم 

 وما بعدها بتقدير جيد جدا مرتبة شرف  2112دفعات 

  (الكترونيات القوى  –باقات جديده ومتجدده  –مواد التخصص: ) هندسة التحكم 

 .على أن يكون تقدير مواد التخصص امتيال 

  سههوف يههتم تحديههد موضههو  تسههجيل لدرجههة الماجسههتير بمعرفههة مجلههس القسههم ولههن يتقيههد مجلههس القسههم بههوى
 موضو  مسجل سابقا للحصول على درجة الماجستير

 قسم -5

 الدوائر الشريبيه 
 

 العدد المبلوب
(1) 

 ( درجه مساعد باحث2عدد )
  -المؤهل:

  المتقدم حاصل على درجة  بكالوريوس هندسهة األلكترونيهات واالتصهاالت مهن إحهدى كليهات الهندسهه أن يكون
والئحتههه التنييييهه والتابعههه للمجلههس األعلهى للجامعههات دفعههات  94/22الخاضهعه لقههانون تنظههيم الجامعهات رقههم 

 وما بعدها بتقدير جيد جدا على األقل . 2112

  هندسة موجات كهربائيه أو تموجات كهرومغنابيسيه(.أن تكون مادئ التخصص ) هوائيات أو 

 مجلس القسم بوى موضو   عتدسوف يتم تحديد موضو  تسجيل لدرجة الماجستير بمعرفة مجلس القسم ولن ي
 الماجستير.مسجل سابقا للحصول على درجة 
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 **وظيية مساعد باحث 1016( لسنة 1اعالن رقم )
 94/21من إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات همن خريجي إحدى كليات الهند س

 التابعه للمجلس األعلى للجامعات و والئحته التنييييه 
 قسم  -6

 بحوث المعلوماتيه
 

 العدد المبلوب
(1) 

 تخصص هندسة اللغه وتببيقاتها
 -المؤهل:

 قسههم هندسههة الحاسههبات مههن إحههدى كليههات  –علههى بكههالوريوس الهندسههه  أن يكههون المتقههدم حاصههال
والئحتههه التنييييههه الماليههه والتابعههه للمجلههس  94/22الهندسههه الخاضههعه لقههانون تنظههيم الجامعههات رقههم 

 وما بعدها بتقدير عام جيد جدا على األقل. 2112األعلى للجامعات دفعات 

 .تقدير مادئ التخصص اليقل عن جيد جدا 

  تسجيلها قبل تسلم العمل فى حالة قبول المتقدملن يعتد بوى تسجيل ماجستير تم   
 قسم -2

 األلكترونيات الدقيقه
 

 العدد المبلوب
(1) 

  األلكترونيات والتصاالت -التخصص العام :  ( درجة مساعد باحث1عدد )
   -: التخصص الدقيق

           تصهههههههميم الهههههههدوائر واألنظمهههههههه األلكترونيهههههههه التناظريهههههههه والهههههههدوائر فهههههههى حيهههههههل تهههههههردد الراديهههههههو -1
Analog/RF circuits design 

 .(MEMS ) تصميم الدوائر واألنظمه األلكتروميكانيكيه -2
 -المؤهل:

  ومهها  2111أن يكهون حاصههل علههى بكهالوريوس الهندسههه ) هندسههة األلكترونيهات والتصههاالت(  دفعههات
 94/22رقهم بعدها من إحدى كليات الهندسهه بالجامعهات المصهريه الخاضهعه لقهانون تنظهيم الجامعهات 

 والئحته التنييييه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات. 

  سهوف يهتم تحديههد موضهو  تسهجيل لدرجههة الماجسهتير بمعرفهة مجلههس القسهم ولهن يتقيههد مجلهس القسههم
 بوى موضو  مسجل سابقا للحصول على درجة الماجستير
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 **باحث وظيية مساعدلشغل  1016( لسنة 1**اعالن رقم )
وحاصل على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الخاضعة  هخريجي إحدى كليات الهند سمن 

 التابعه للمجلس األعلى للجامعات و والئحته التنييييه  94/21لقانون تنظيم الجامعات
 بالمعهدللمعمل الحوسبه السحابيه  بيان بالمجاالت والتخصصات المبلوبه لشغل وظائف مساعدى البحاث

 مادئ التخصص أو المجال المبلوب والشرو  لالمؤه العدد
1     أن يكووووووووومن اصل عووووووووو      ووووووووو    ووووووووو     ووووووووو

بك صم يمس اصهن سه قسو  نن سو  اص  سوب     
إ  ووووووووو ى  لووووووووون إ ووووووووو   ك يووووووووو   اصهن سوووووووووه 
ب ص  لع   اصل  يه اصخ ضوعه صعو نمن  نموي  

مىئ  ووووووه اص ن   يوووووووه  27 94اص  لعوووووو    قووووووو  
 و ا ماصل  س األ  و  ص   لعو   ق عو      و  

 مل  بع ن  7102    األق   فع   
   سوووومم  وووو       وووو  لمضووووم   سوووو    ص   وووو

اصل  سو    بلع فوو  ل  ووس اصلعلوو  مصوون   ع وو  
ل  وووس اصلعلووو  بوووم  لمضوووم  لسووو   سووو بع  

 ص   مل          اصل  س   

   ي ضوووووووووووو  أن يكوووووووووووومن ل مافعوووووووووووو  لوووووووووووو  ا وووووووووووو
اص خ     ف  ل  ل اص مسوبه اصسو  قيه م 

 اص  سب   ف ئع  اإل اء

 رئيس المعهد                   
 

 هشام علت سالم الديب 0د0أ            
 

 صييه...
 

  



 معهد بحوث األلكترونيات
 إدارئ شئون العاملين

 
 6112لسنة  1عالن المعهد رقم إ

 
 وظيية باحث مساعدلشغل  استيياء المستندات التالية

 )النموي  بشئون العاملين(بلب شغل الوظيية  *
 الميالد ) شهادئ الكمبيوتر( شهادئصورئ * 

 الرقم القومى( )البباقه * صورئ 
 * شهادئ المعاملة العسكرية ) أو الموقف من التجنيد ( بالنسبة لليكور 

                     * شهادئ التخر 
 المعتمدهشهادئ التقديرات * 

 * شهادئ الماجستير
 * نسخه من رسالة الماجستير

 (1016عن عام  وصورئ من ايصال السداد) ندسينشهادئ عضوية نقابة المه* 
 * موافقة مبدئية صريحة من جهة العمل على التقدم لإلعالن بالنسبة للعاملين بجهات أخرى 

( هههيا ولههن يلتيههت إلههى البلبههات 306* تسههتوفى األورام مههن إدارئ شههئون العههاملين غرفههة رقههم )
 أو الغير مستوفائ للشرو  .التي ترد بالبريد أو التي تقدم قبل أو بعد الميعاد 

 
 

 رئيس المعهد
 

 أ.د. هشام علت سالم الديب
 
 
 

 000صييه



 معهد بحوث األلكترونيات 
 إدارئ شئون العاملين

 6112لسنة  1اعالن المعهد رقم 
 وظيية مساعد باحث

الخاضعة لقانون  همن إحدى كليات الهند ستقدير عام جيد جدا على األقل بكالوريوس هندسة 
، مههن أقسههام اللكترونيههات واالتصههاالت أو هندسههة الحاسههبات أو  94/21تنظههيم الجامعههات رقههم 
 0قوى و الت كهربيه 
 الدفعات المبلوبه

  ومابعدها  2112قسم األلكترونيات الدقيقه دفعات 

   قسهم الموجهات الميكروئيهه  -قسم ألكترونيهات الباقهه العاليهه –قسم الحاسبات والنظم
قسههم بحههوث المعلوماتيههه دفعههات  –قسههم الخاليهها الضههوئيه  –قسههم الههدوائر الشههريبيه  –

 ومابعدها 2113
  وما بعدها. 2113معمل الحوسبه السحابيه دفعات 

 استيياء المستندات التالية
 * بلب شغل الوظيية.

 0شهادئ الميالد ) شهادئ الكمبيوتر(صورئ * 
 الرقم القومى.* صورئ 

 قف من التجنيد ( بالنسبة لليكور.العسكرية ) أو المو  * شهادئ المعاملة
 * شهادئ التخر .

 * شهادئ التقديرات المعتمده.
 (1016عام عن ) ومايييد سداد الشترا   * شهادئ قيد نقابة المهندسين.

  .خرى ا* موافقة مبدئية صريحة من جهة العمل على التقدم لإلعالن بالنسبة للعاملين بجهات 
 جال أو تخصص واحد فقط .التقدم لم *

( * ههيا ولهن يلتيهت إلهى البلبهات 306* تستوفى األورام من إدارئ شئون العاملين غرفة رقم )
 .للشرو   و بعد الميعاد أو الغير مستوفائالتي ترد بالبريد أو التي تقدم قبل أ

 رئيس المعهد
 

 أ.د. هشام علت سالم الديب            000صييه


